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Kedves Fazekas Sándor miniszter úr! 

 

ISMÉTELTEN kérem, hogy szíveskedjenek beismerni és közzétetetni, hogy a jelenlegi 
összesen évi kb. 128.000 vízmintájukkal lehetetlen biztonságosan ellenőriztetni az összes 
hazai vízműkút és egyedi ivóvízkút vizének a mindenkori szennyezettségét. Átlagosan, 
településenként, ennyi vízminta csak kb. 8 naponként 1 db. vízmintát és azon is csak néhány 
szennyező félére) végzett laboratóriumi ellenőrző mérést jelent. Pofátlanság, hogy a hazai 
vízmű reklámok bebeszélhetik a magyar lakosságnak, hogy az ilyen ivóvíz „legegészségesebb 
élelmiszerünk”. Milyen lehet a többi? 

Pl. a budapesti vízművek kb. 2 millió budapesti lakos szennycsatornákkal a Dunába vezetett 
fertőző vírusos ürülékével, háztartási és ipari vegyszereivel szennyezett vízből, homok- és 
kavics szűrők és klórozás segítségével állítja elő a vezetékes ivóvizet. Eközben a Dunába 
mezőgazdasági mérgek is bekerülnek a szántóföldekről. Átjutnak a szennyvíztisztításon, a 
homok-kavics szűrőkön. A fertőző vírusok átvészelik a klórozást is. 

 

Van megfelelően biztonságos ivóvíz tisztítási megoldás, az átpárlás (vízdesztillálás), de erről 
hallani sem akar az ÁNTSZ. Pedig Izraelben is már régóta desztillált vízzel kímélik az 
egészségüket. Miért elterelik el róla a figyelmet? Azért-e, mert a vízművek és a palackos víz 
gyártók korrumpálják őket? Vagy azért (is), mert a zsidó törvénykönyv szerint csak a zsidók 
ihatnak tiszta desztillált ivóvizet az általuk megszállt, már terrorizált területeken? Azért, hogy 
ők ott szaporodóképesebbek és hosszabb életűek, gyógyulni képesebbek legyenek az ott még 
élő nemzsidóknál? Ez felelne meg az érvényben lévő törvényeiknek, lásd Mózes II.23./20-33, 
Mózes V.7./2, 22, és Talmud Baba kamma 93 b. lap, Talmud Taanith 10 a. lap) Ezek a 
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törvényeik előírják, hogy csak ők jussanak egészséges kenyérhez is. A kenyeret (tésztaféléket) 
legkönnyebben azzal lehet egészségtelenné tenni, ha akadályozzák a konyhasóval sózást, az 
NaCl pótlását. Különösen akkor, ha kálisóval pótolják a konyhasó sós ízét. 

Legkönyebben a konyhasó fűszerekkel és a sós ízű kálisóval helyettesítésével érhető el 
életrövidítő és ivartalanító hatást. Az Orbán kormány is ezért folytatja a Nemzeti 
Sócsökkentési Stop Só Programot? Előírták, hogy a magyarok, erős fizikai munka és 
sportolás esetén is átlagosan csak 5 gramm NaCl-ot pótoljanak naponta, a korábbi 
tápanyagtáblázatban optimálisként előírt 15-25 gramm/nap NaCl pótlás helyett. Azt is 
előírták, hogy a (felnőttnél) naponta ténylegesen szükséges 0,5 gramm kálium helyett 
átlagosan naponta 4,7 gramm káliumot kell enni. Napi 4,7 gramm kálium pótlását írták elő 
optimálisként, akár oldat formájában, éhgyomorra, egyszerre elfogyasztással is. Az egyik 
korábbi tápanyagtáblázat szerint például 1 liter COCA-COLA 1,5 gramm káliumot is 
tartalmaz. Ennyitől a sportoló gyerekek szíve is leállhat, ha kiizzadás után 3-4 litert 
éhgyomorra egyszerre megisznak. Pofátlanság, hogy nem hajlandók ráíratni az élelmiszerekre 
azok tényleges NaCl és kálium tartalmát, miközben a korábbi tápanyag táblázatok érvényüket 
vesztették a Stop Só programjuk következtében. Ha valamelyik termékre mégis ráírják, akkor 
azt a hazugságot is ráírják, hogy az 1/1 NaCl/KCl dózisarány egészséges, mint pl. a VIVEGA-
nak nevezett USA-ban kitüntetett fűszerezett sókeverékre, amiben az a találmány, hogy a 
kálisó kellemetlen ízét fűszerek elfedik. Tudatos a csalás, mert a vérszérumban, ami a 
magzatot táplálja, és a magzatvízben is, amit a magzat iszik és a csecsemők és a felnőttek 
vérébe is közvetlenül bejuttatott Ringer fiziológiás infúziós oldatban is 30/1 az élettanilag 
optimális NaCl/KCl dózisarány. Lásd Prof. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szívsebész 
szakvéleményét, az élettani hatás kalibráló méréstani stb. bizonyítékokat a 
www.tejfalussy.com honlapon (email könyvek, video doumentumok, a HUN TV-n velem és 
általam készített interjúk, s a „11 eltitkolt csőd főok”, amit a Kisgazdapártnál ismertettem). 

Személyes intézkedését és ezekről való tájékoztatását is kérem, hogy közzétehessem a 
honlapomon. 
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